ZAPT CORES
VANTAGENS
- Uso Interno e externo;
- Renovação da cor do rejunte antigo;
- Alto desempenho.

DESCRIÇÃO

Rejunte
liquido
acrílico
mono
componente para renovar ou trocar a cor do rejuntamento de piso e paredes, pronto para o uso,
sem solvente e com alto poder de cobertura.

INDICAÇÕES

Uso: Interno e externo
Áreas: secas e úmidas

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Revestimento porcelanato, cerâmico, pedras naturais,
mármore, granito, pedra mineira, ardósias, saunas e
piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composição:

CORES DISPONÍVEIS
12 Cores

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Superfície deve estar completamente limpa, livre de
partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, ou qualquer
tipo de produto que impeça a aderência normal do
Zapt. Em revestimentos de superfície rugosa ou porosa fite a área antes do rejuntamento para facilitar o
processo de limpeza.

RESTRIÇÃO DE USO

Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras
frigoríficas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados,
empilhamento máximo, 6 caixas de altura ou 5 potes
e distância mínima de 30cm da parede na embalagem
original fechada.

Cargas minerais, resinas acrílicas especiais,
aditivos especiais, pigmentos e água.

Rendimento:

20 – 25 m²/ frasco

Temperatura:

Ambiente: +5˚C até +40˚C
Superfície: +5˚C até +30˚C

Densidade

1,4 ± 0,2g/cm³

Sólidos Totais

≥ 40%

pH 25 ºc

8,0 – 9,5

Ação DRY FILM

Fungicida

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação
impressa na embalagem.

Embalagens:

Frascos de 200ml

EPI’S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

TEMPO E RESISTÊNCIA A COMPRESSÂO
Limpeza com esponja limpa e úmida

12 horas nunca utilize
ácidos para limpeza.

Tráfego leve

24 horas

Tráfego normal

3 dias

Liberação áreas úmidas

3 dias

Liberação Box Banheiro,

5 dias

saunas e piscinas*

Nota:
Dependendo das condições climáticas.
* Em piscinas e saunas recomenda-se o uso de Zapt
Protetor.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
11-4784-9707
Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@bostik.com
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